KARTONSAN KARTON SANAvI VE TIcARET A.S' nin

20 Mart 2008 Persembe günü saat 10:30'da yapilan
2007 yili Olagan Genel Kurul Toplanti Tutanagi
Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.S'nin 2006 hesap yilifaaliyetlerineiliskin
Olagan Genel Kurul Toplantisi
20 Mart 2008 Persembe günü saat 10:30'da Samiyi ve Ticaret Bakanligi Istanbul Il Müdürlügünün 19.03.2008
tarih ve 14039 sayili yazilanyla atanan Bakanlik Komiseri Sezgin Yildiz'in istiraki ile DIVAN CITY
Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe-ISTANBUL adresinde yapilmistir.
Toplantiya davet, Türk Ticaret Kanunu ve Ana sözlesme de öngörülen esaslara uygun olarak gündemi de ihtiva
edecek sekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 03.03.2008 tarih 7011 sayili, Milliyet Gazetesi'nin 02.03.2008
tarihli, Radikal Gazetesinin 02.03.2008 tarihli nüshalarinda ilan edilerek yasal süresi içinde yapilmistir~ .
Hazirun cetvelinin tetkikinden sirket sermayesini olusturan, toplam 283.701.421-Adet Paydan 196.978.698-adet
payin vekaleten, 407.500 adet payin asaleten olmak üzere toplam 197.386.1 98-adet payin toplantida temsil
edildiginin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözlesmede öngörülen asgari toplanti nisabinin mevcut
oldugunun anlasilmasi üzerine; toplanti Yönetim Kurulu Baskan Yardimcisi Dr. Oktay Duran tarafindan
toplantiyla ilgili yasal islemlerimizin tamam oldugu belirtilip, ülkemiz ekonomisi için hayirli olmasi
. temennisiyle açilarak gündemin birinci maddesine geçilmistir.
1- Gündemin birinci maddesi olan Açilis, Baskanlik Divani seçimi ve Genel Kurul toplanti tutanaginin
baskanlik divaninca imzalanmasi hususunda yetki verilmesi ile ilgili· olarak gündemin birInci maddesi
müzakere edildi. Divan Baskanligi seçinii için verilen teklif okundu, baska teklif olup, olmadigi soruldu,
baskaca teklif olmadigindan oya sunuldu;
Teklif geregince;
-Divan Baskanligi'na
-Oy Toplayiciliga
-Katiplige

Sn. Dr. Oktay Duran
Sn. Ufuk Saka
Sn. Mehmet Talu Uray

Oy birligi ile seçildiler. Olagan Genel Kurul Toplanti Tutanagi' nin Baskanlik Divani'nca imzalanmasi teklifi
oya sunuldu ve oy birligi ile kabul edildi.
2-Gündemin 2. maddesine geçildi, 2007 yili Faaliyet Raporu'nun ortaklarimizin tetkikine sunuldugu, bu nedenle
raporun tamaminin okunmasina gerek olmadigi, Sadece Denetçiler ve Bagimsiz denetleme Raporlarinin
okunarak yapilan bagislar hakkinda genel kurula bilgi verilmesine iliskin teklif oya sunuldu, oy birligi ile kabul
edildi. Denetçiler Raporu ile Bagimsiz Denetleme Kurulusu Raporunun görüs bölümü okundu, görüsüldü.
Görüs bildirmek için söz alan olmadi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu~ Denetçiler Raporu ve Bagimsiz
Denetleme Kurulusu Raporlari oya sunularak genel kurul tarafindan ayri ayri Oy birligi ile kabul edildi. Yapilan
. bagislar hakkinda genel kurula bilgi verildi.
3-Gündemin 3. maddesine geçildi, 2007 yilina iliskin Sermaye Piyasasi Kurulunun Seri XI No:25 numarali
Tebligi kapsaminda düzenlenmis ve Bagimsiz Denetimden geçmis Konsolide Bilançosu ve Konsolide Gelir
Tablosu, Faaliyet Raporu ile birlikte daha önce ortaklarimizin tetkikine sunuldugundan, söz konusu Bilanço ve
Gelir Tablosunun ana kalemler itibariyle okunmasina iliskin teklif oya sunuldu, teklif oybirligi ile kabul
edilerek, Sermaye Piyasasinin Seri XI No:25 numarali Tebligi kapsaininda düzenlenmis Bagimsiz Denetimden
geçmis konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu ana kalemler itibariyle okundu, oya sunuldu, söz konusu Bilanço ve
Gelir Tablosu oy birligi ile onaylandi.
4-Gündemin Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2007 yili faaliyetlerinden dolayi ibra edilmelerine iliskin
4.maddesine geçildi, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ibra edilmesi oya sunuldu ve yapilan oylama
sonunda Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiler ayri ayri oy birligi ile ibra edildiler.

· S-Gündemin kar dagitimina iliskin 5. maddesine geçildi. Yönetim Kurulunca hazirlanan 2007 yili kar dagitim
önerisi okundu. 2007 yili dönem karindan 1-YTL nominal bedelli adi ve imtiyazli (A grubu) hisse senetlerine
hisse basina; (Brüt) 4,9291-YTL (% 492,91 oraninda), l-YTL nominal bedelli imtiyazli (A grubu) hisse
senetlerine hisse basina (Brüt) 418.547,54-YTL (% 41854754,22 oraninda), Yönetim Kumlu Üyelerine toplam
(Brüt) 669.676,06-YTL nakit kar dagitilmasina ve kann 24.03.2008 tarihinde dagitilmasina iliskin Yönetim
Kurulunun kar dagitim önerisi oya sunuldu. Oy birligi ile kabul edildi.
6-Gündeinin Yönetim Kurulu Üye seçimine iliskin 6. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üye seçimiyle ilgili
verilen teklif okundu. Baska teklif olup olmadigi somldu. Baska teklif olmadigi görülerek, verilen teklif oya
sunuldu. Teklif geregince toplantida hazir bulunan; I-Mehmet Talu Uray, 2-Sü1eyman Kaya, 3-Haluk Iber, 4Prof. Dr. Ünal Bozkurt, S-Dr. Oktay Duran, 6-Ufuk Saka, 7-Canan Tomasoglu, S-Sener Canpolat, ve
muvafakatnameleri bulunan 9- Bihlun Tamayligil, lO-Asli Balkir, 1I-Babür Gökçek, 12- Sinan Ercan Gülçur 1
yil süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine seçimi ile ilgili olarak 215.500 adet pay CAISSE
DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC temsilcisi Berna Özer tarafindan çekimser oy kullanildi.
197.170.698 adet pay önerge lehinde kabuloyu olarak kullanildi. Söz konusu teklif genel kumI tarafindan oy
çoklugu ile kabul edildi.
7-Denetçilerin seçimine iliskin gündemin 7. maddesine geçildi. Bu konuda verilmis olan teklif okundu. Baska
teklif olup olmadigi soruldu. Baska teklif olmadigi görülerek, verilen teklif oya sunuldu. Denetçiliklere bir yil
süreyle görev yapmak üzere toplantida hazir bulunan Süleyman Berat Akennan ile Sn. Hakaii Hasan Ari 'nin
seçilmeleri oy birligi ile kabul edildi ..
8-Gündemin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ücretlerinin tespitine iliskin sekizinci maddesine geçildi.
Bu konuda Divan Baskanligina verilen teklif okundu. GörÜsmeye açildi. Baska Teklif olmadigi tespit edildikten
sonrateklif oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylik brüt 250-YTL, Denetçilerin her birine
aylik brüt 200-YTL Ücret ödenmesi oy birligi ile kabul edildi.
9-Gündeinin dokuzuncu maddesine geçildi. Sirketin faaliyet konusuna giren isleri bizzat veya baskalari adina
yapmalari, bu tüi: isleri yapan sirketlere ortak olabilmeleri ve diger islemleri yapabilmeleri konusunda, Türk
Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde belirtilen hususlarla ilgili olarak izin verilmesi hususundaki
teklif okundu. Baska teklif olup olmadigi soruldu. Baska teklif olmadigindan verilen teklif Baskan tarafindan
oya sunuldu ve oy birligi ile kabul edildi.
Gündemde görüsülecek baska mevzu bulunmadigindan Baskan tarafindan ortaklara tesekkür edilerek toplantiya
son verildi.
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